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Or´dzie z ¸agiewnik

w∏osy, du˝y warkocz, jasnà, spokojnà
twarz, troch´ piegowatà. Przysz∏a z in-
formacjà, ˝e chce sobie zarobiç na wiano
zakonne. Pami´tam, ˝e sobie absolutnie
nic nie kupowa∏a i sk∏ada∏a pensj´ na po-
sag. Lubi∏a dzieci, bawi∏a si´ z nimi. Pa-
mi´tam jej zdrowy, radosny Êmiech. By∏a
pracowita, ka˝dà robot´ wykonywa∏a
ch´tnie, bez przypominania, samodziel-
nie. BardzoÊmy jà wszyscy lubili i szano-
wali. Swojej pobo˝noÊci nie narzuca∏a ni-
komu. Choç wiedzia∏am od poczàtku, ˝e
odejdzie od nas do klasztoru, to jednak
odejÊcie jej by∏o dla mnie wielkim prze-
˝yciem”.

Maria Nowicka, córka Lipszy-
ców: „By∏a zawsze pe∏na spokoju i po-
gody, pracowa∏a z energià, uÊmiechni´-
ta, jakby ˝adna praca nie by∏a dla niej
ci´˝arem. Cz´sto bawi∏a si´ z nami i ni-
gdy si´ nie gniewa∏a. Hela cz´sto Êpie-
wa∏a przy pracy pieÊƒ: »Jezusa ukrytego
chc´ w Sakramencie czciç«... Od niej na-
uczy∏am si´ tej pieÊni, która kojarzy mi
si´ w pami´ci z jasnà, uÊmiechni´tà He-
là, z du˝ym, z∏otym warkoczem, jak
sprzàta mieszkanie i Êpiewa”.

RadoÊci i zwàtpienia postulatu
Matka M. Moraczewska: „Matka

Janina (Olga Bartkiewicz, pierwsza zakon-
na opiekunka Heleny Kowalskiej) polubi∏a

bardzo m∏odà probantk´. Oceni∏a jej
przymioty i pozna∏a jej ducha modlitwy,
gdy˝ ju˝ w par´ miesi´cy póêniej powie-
dzia∏a do mnie: Helenka to dusza bardzo
ÊciÊle z∏àczona z Panem Jezusem”.

Siostra Sabina Tronina, kierujàca
pracà klasztornej kuchni: „Pierwsze
wra˝enie moje by∏o raczej ujemne. By∏a
rudà, mocno piegowatà. Wkrótce jed-
nak przekona∏am si´, ˝e by∏a pracowita,
obowiàzki swe spe∏nia∏a solidnie, zarad-
na i pos∏uszna, robi∏a, co jej kaza∏am.
Nieraz w ciàgu dnia prosi∏a mnie: Prosz´
siostry, ja bym chcia∏a na chwileczk´ iÊç
do kaplicy. Ju˝ wtedy zauwa˝y∏am, ˝e
by∏a dziewczynà skromnà, ma∏omównà,
bardzo skupionà i zjednoczonà z Bo-
giem. Jednego razu zapyta∏a mnie: Jak
si´ siostra przygotowuje do Komunii
Êwi´tej? Odpowiedzia∏am, ˝e przygoto-
wuj´ si´ przez akty strzeliste. A ona
wtedy powiedzia∏a: A ja zbieram drob-
ne umartwienia, przykroÊci, ofiarki,
sk∏adam je jakby w bukiet kwiatów,
które stawiam w g∏´bi serca Panu Je-
zusowi, gdy przychodzi do mnie”.

Trudny nowicjat
Siostra Klemensa Buczek:

„Dosta∏am do ubierania Helenk´
Kowalskà przed jej ob∏óczynami.
Mówi´ do niej: Helenko, spieszmy

si´. A ona zemdla∏a. Pobieg∏am po wod´
koloƒskà, by jà ocuciç. Póêniej dokucza-
∏am jej, ˝e tak ˝a∏owa∏a Êwiata. Dopiero
po jej Êmierci dowiedzia∏am si´, ˝e przy-
czynà zemdlenia nie by∏ ˝al za Êwiatem,
lecz coÊ innego”.

Genowefa Ewa, druga z dziesi´-
ciorga dzieci Kowalskich: „Gdy rodzi-
ce pojechali na pierwsze zakonne Êluby
Helenki, ojciec zapyta∏, jak si´ czuje
w zakonie, czy jej si´ nie przykrzy? Po-
wiedzia∏a wtedy do niego: Tatusiu, jaka
ja jestem szcz´Êliwa. Dlaczego mia∏oby
mi si´ przykrzyç, gdy mieszkam z Panem
Jezusem pod jednym dachem”.

Zofia Olejniczak, kole˝anka Hele-
ny z rodzinnej wsi: „Rodzice Heli ˝a-
∏owali, ˝e nie pomogli jej przy wstàpie-
niu do zakonu. Wspominali, ˝e córka
prosi∏a ich o pomoc materialnà potrzeb-

nà na wypraw´, a oni jej odmówili”.

Furta klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia w latach 30. Tu przez jakiÊ czas pos∏ugiwa∏a  s. Faustyna. Tu ukaza∏
jej si´ Pan Jezus jako ubogi m∏odzieniec.

Za ka˝de upokorzenie dzi´kuj´ Panu Jezusowi,

szczególnie pomodl´ si´ za osob´, która da∏a mi

sposobnoÊç do upokorzenia. Wyniszczaç si´ b´d´

na korzyÊç dusz. Nie liczyç si´ z ˝adnà ofiarà,

Êcielàc si´ pod stopy sióstr jako dywanik, po któ-

rym nie tylko mogà chodziç, ale i swoje stopy mo-

gà ocieraç. Pod stopami sióstr jest dla mnie miej-

sce. B´d´ si´ o nie staraç w praktyce w sposób

niedostrzegalny dla oka ludzkiego. Wystarcza,

˝e Bóg widzi... 

(Dz. 243)
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